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UTPROVADE GLASÖGON PÅ EN TIMME, ENDAST I ULLARED!

®Succén
fortsätter!
Succén

fortsätter!

GÖTEBORG Selma Lagerlöfs torg, 422 04 Hisings Backa, gbg@glasogonfabriken.se  ÖPPET: vard 9-18 & lörd 10-14
ULLARED Varbergsvägen 23, 310 60 Ullared, ullared@glasogonfabriken.se  ÖPPET: vard 9-18 & lörd 9-14

ULLARED Varbergsvägen 25, 310 60 Ullared, webshopen@glasogonfabriken.se  ÖPPET: vard 9-18 & lörd stängt
NYKÖPING Östra Storgatan 18, 611 34 Nyköping, nykoping@glasogonfabriken.se  ÖPPET: vard 9.30-18 & lörd stängt

Pris ex: 
Progressiva glasögon

1495:-
Bifokala glasögon

995:-
Enkelslipade glasögon

495:-
Alla priser är inkl. 
synundersökning, båge, 
glas och fodral.

SURTE. Aldrig tidi-
gare har glasmålningen 
lockat så många lovle-
diga barn.

Närmare 140 barn 
räknades in under 
dagarna två på Glas-
bruksmuseet.

Faktum är att muse-
ets höstlovsaktivitet 
fångade besökare ända 
från Skåne.

Det var sannerligen fullt hus 
på Glasbruksmuseet under de 
dagar som höstlovsaktiviteten 
”Måla på glas” arrangerades. 
Ragnhild Kappelmark räk-
nade in 71 glasmålare på ons-
dagen och 67 dagen därpå.

– Det är rekord, konstate-
rar Ragnhild belåtet.

Några deltagare hade med 
sig eget glas att måla på medan 
andra valde att köpa på plats. 
Kreativiteten var det inget 
fel på och barnen lät fantasin 
flöda friskt.

– Jätteroligt att se arbets-
fliten, säger Ragnhild Kap-
pelmark.

Dennies Johansson från 
Västerlanda hade tagit med 
sig barnbarnen Daniela och 
Markus, som rest ända från 
Malmö. Tillsammans med 
kompisarna Nikki och Erik 
satt de runt ett bord på Glas-
bruksmuseet.

– Jag fick se en annons 
om glasmålning och tyckte 
det lät som en rolig aktivi-
tet för dem. Det är roligt att 
hitta på något annorlunda nu 
när barnbarnen är på besök. 
Oftast blir det att man åker 
till ett lekland eller liknande, 
säger Dennies.

– Grabbarna protesterade 
lite till en början, men de ser 
ut att ha roligt. Det är nyttigt 
att prova på något nytt, avslu-
tar Dennies.

Rekordstort intresse 
för glasmålning
– Långväga gäster kom till 
Glasbruksmuseet

OMÅLAD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ragnhild Kappelmark delade ut färg och penslar till alla barn 
som ville prova på glasmålning.

Undervattensfotograf 
Martin Almqvist gästar 
Glasbruksmuseet i Surte 
torsdag 13 november. 
Martin Almqvist är fotograf 
och författare specialiserad 
på marina områden och un-
dervattensfotografering.

Martin Almqvist är en in-
ternationellt erkänd fotograf 
som under många år fokuse-
rat sitt arbete kring det som 
händer under vattenytan. 
Han har gett ut flera foto-
böcker, bland andra ”Havets 
sång” och ”Valarnas värld”.

Amelia Adamo skriver i 
M-magasin, nr 6/2008: ”Nu 

har jag förälskat mig i Va-
larnas värld av Martin Alm-
qvist, Sveriges främsta un-
dervattensfotograf. Runt 
hela klotet, över och under 
jord har han åkt och foto-
graferat dessa marina dägg-
djur. Det är en passionerad 
och lärande bok”.

Nu får vi själva tillfälle att 
avgöra om vi blir passione-
rade av Martins bilder och 
höra honom berätta om sina 
äventyr under vattnet. Surte 
Fotoklubb, Ale kommun 
och ABF hälsar alla väl-
komna till en bildvisning av 
högsta klass.        ���

Undervattensbilder 
visas i Surte

ÄLVÄNGEN. I torsdags 
genomfördes den andra 
trygghetsvandringen i 
kommunen.

Den här gången 
hade turen kommit till 
Älvängen.

Trots att mötet utan-
nonserats på bred front 
kom bara ett fåtal orts-
bor.

När Ale kommun, med 
brotts- och säkerhetshand-
läggare Lotti Klug i spetsen, 
bjöd in till trygghetsvandring 
i Älvängen svek invånarna. En 
handfull kommunala tjäns-
temän, däribland parkchef 
Anders Alfredsson, och två 
representanter från polisen, 
Tom Henricson och Björn 
Ekman, fanns på plats för att 
ta del av mötesdeltagarnas 
synpunkter och dela med sig 
av sina erfarenheter.

– Vi blev inte så många, 
men vi fick ändå till en rela-
tivt bra mix i gruppen med 
tonårsföräldrar, pensionärer 
och någon småbarnsförälder, 
säger Lotti Klug.

Ordföranden för Älväng-

ens ortsutvecklingsmöte, 
Lars-Gunnar Wallin, som 
själv deltog på mötet sakna-
de dock närvaro från olika 
samhällsgrupper.

– Märkligt att folk inte tar 
chansen när tillfälle ges. Vi 
hade ingen buriksägare med 
och jag förundras över att inte 
handikappsorganisationen 
medverkade, säger Wallin.

Efter ett kort inlednings-
anförande med fika vandrade 
deltagarna ut i kvällskylan. 
Iakttagelser noterades och 
vid återsamlingen i Älväng-
ens dagcentral summerades 
kvällen.

– Det fanns mycket som 
älvängenborna var nöjda 
med, framförallt att det har 
satts upp fartdämpande åt-
gärder för mopeder utan-
för Madenskolan. Störst var 
missnöjet över att det sakna-
des belysning på sina håll. En 
del saker som framkom var 
sådant som kommunen bär 
ansvaret för, men inte allt, 
säger Lotti Klug.

Svalt intresse för trygghets-
vandringen i Älvängen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Planarkitekt Emelie Johansson närvarade på torsdagskväl-
lens trygghetsvandring i Älvängen. 

Martin Sternberg 
lämnar Nödinge GK
NÖDINGE. Martin 
Sternberg hoppar av 
Backa Säteri Golf AB.

Medlemmarna fick 
information i ett mejl i 
måndags eftermiddag.

Mer kring ägarbytet 
ges på medlemsmötet 
den 11 novmeber.
På måndagseftermiddagen 
bekräftades ryktet om att 
Martin Sternberg drar sig 
ur satsningen på golfbanan 
i Nödinge. Han väljer istäl-
let att fokusera på sin huvud-
sakliga verksamhete, bygg-
nation av golfbanor.

Istället blir det nu hälf-
tenägaren, Ulf Runmarker, 
som tar över samtliga aktier i 
Backa Säteri Golf AB. Från 
och med nu kommer Run-
marker att ta aktiv del i verk-
samheten.

Martin Sternberg har 
lovat att även fortsättnings-
vis vara behjälplig i specifi-
ka golfrelaterade frågor och 
kommer sannolikt också 
att vara entreprenören som 
bygger hål 10-18.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


